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GPP Arkitekter kan i året 2021
fejre 20-års jubilæum.
Derfor dette tilbageblik på en
række udvalgte projekter, nye
som gamle, som på hver deres
måde repræsenterer tegnestuens arbejder.
Vi sætter altid høje kvalitetsmål i
den arkitektoniske designproces. I
vores arkitektoniske tilgang bestræber vi os til stadighed på at udvikle
stærke koncepter, baseret på en
nøje analyse af lokalitet, funktion,
program og økonomisk ramme.

Arkitektonisk kvalitet er for os en
nøje indbyrdes afvejning mellem
byggeteknik, æstetiske, funktionelle, økonomiske, bæredygtige og tids
og stedmæssige faktorer.
Bygningskunst er tegnestuens primære arbejdsfelt, og opgaverne
spænder fra planlægning og projektering af store, komplekse byggerier inden for uddannelse, kultur og
fritid, bolig og sundhed & omsorg til
erhverv.

/ Esehuset Plejecenter, Esbjerg
/ Fjordcenteret, Randers

/ Flottiljen Äldreboendet, Stockholm

/ Videregående skole, Drammen Norge

/ arkitektonisk ambition
Tegnestuens arkitektoniske ambition tager sit afsæt i den nordiske arkitekturtradition, hvor
lokale materialer, håndværksmæssig tradition og respekt for
stedet, går hånd i hånd med
funktionalitet, lys og stoflighed.
Alle steder rummer en historie. Vi
er af den overbevisning, at en indgående analyse af stedets iboende
kvaliteter, sammen med en grundig
forståelse af bygherrens specifikke
funktionskrav, er afgørende forudsætninger for projektets arkitektoniske kvalitet.

Vi bruger derfor tid på at forstå og
afkode brugernes behov og bygningens formål for at kunne foreslå de
rette arkitektoniske løsninger.
Vi arbejder med bæredygtighed i
ordets videste forstand. Det vil sige,
at en bygning både i sin æstetik og
sociale ambition, materialer og teknik skal være langtidsholdbar og bidrage til livskvalitet for mennesker
og samfund.
For at sikre langtidsholdbar arkitektonisk kvalitet arbejder vi målrettet
med social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Vi tror på, at en grundlæggende og
dyb forståelse af bygningens funktion er essentiel.

/ Boliger, Hou Havn
/ SE-domicil, Esbjerg

/ Mølleskolen, Ry

/ Gram daginstitution og motorikcenter

/ leg og læring
Vi har stor specialviden om og
evne til at omsætte pædagogiske visioner til arkitektoniske
løsninger, der kan understøtte
og danne ramme om et moderne læringsmiljø for både store
og små.

Der er stor forskel på små og store
elevers aktionsradius. Vi indarbejder
derfor ”den lille skole i den store”.
Det betyder f.eks., at mindre bygningsafsnit giver mulighed for, at
man både kan høre til i et mindre
fællesskab og samtidig vælge det
store fællesskab aktivt til.

Vi arbejder med at skabe differentierede og inkluderende læringsmiljøer, der giver plads til forskellige
læringsstile og didaktik. Det gør vi
bl.a. ved at indarbejde en høj grad
af fleksibilitet og mangfoldighed i
de fysiske rammer.

Hertil sørger vi for, at indretningen
er så robust, at der pædagogisk kan
arbejdes med både stamklasseprincippet og fagkodede undervisningsmiljøer eller med en kombination heraf. Skolens evne til at samle
er unik.

Dette muliggør, at man kan veksle
imellem f.eks. formidlingszoner,
rum til fordybelse og åbne projektflader til tværfaglige projektarbejder.

Vi er derfor også optaget af at sikre,
at skolen i kraft af den fysiske disponering og en visuel åbenhed er forankret i byen, såvel som byen er det
i skolen.

/ Ny skole og daginstitution i Hørning

”Vi ønsker at give noget tilbage til området og til
brugerne ved at åbne skolerne op mod omgivelserne,
således at de mange fælles aktiviteter, der er på skolerne, kan danne grundlag for et større sammenhold
mellem borgerne, og bygge bro mellem skole og
samfund.” Louise Villensteen Toft
/ Artium, Brande

/ kultur og fritid
Fælles for en stor del af de danske kultur- og fritidstilbud er, at
de er drevet af et stort lokalt engagement og ofte af mange forskellige aktører og ildsjæle.
Det er vores mål at skabe ejerskab
og engagement gennem lokal involvering og skabe synergi på tværs
af flere kulturtilbud. Kort sagt; at
skabe et moderne forsamlingshus
for alle.
Både danskernes brugermønstre af
kultur og motionsvaner har ændret
sig markant i de sidste årtier. Det
betyder, at vi i dag ikke kun deltager i én type aktivitet, men løbende
vælger til og fra.
Det stiller derfor også andre krav til
kultur- og idrætsbyggeriet.

/ Næstved Svømmehal

Anlæggene skal kunne rumme flere
forskellige fritidstilbud, så man kan
skabe synergier og give flest mulige
lyst til at være med.
Synlighed og sammenhæng, inde
som ude, er nøgleord. Vi arbejder
altid med at skabe åbenhed og
transparens mellem omgivelserne
og bygningernes indre, så man allerede som forbipasserende bliver
inddraget.
Vi søger såvel funktionelt som arkitektonisk at binde kulturens og
idrættens huse tæt sammen med
omgivelserne, og at skabe fleksible
rammer, der samtidigt egner sig til
den enkelte funktion eller sportsgrens specifikke behov.

/ ”En generel tendens inden for nye fritids- og kulturbyggerierer
er ønsket om at kæde flere tilbud sammen: at bygningerne skal
kunne rumme flere fritidstilbud, så man kan skabe
synergier og give flest muligt lyst til at være med.”
Niels Haugård

/ Herning Bibliotek

/ sundhed og omsorg
GPP Arkitekter har gennem
årene tilegnet sig en stor erfaring og ekspertise inden for arkitektur for sundhed og omsorg.
Det er blevet til en lang række
af vundne konkurrencer om at
bygge og udvide huse til sundhed, plejeboliger og plejecentre.
For at skabe de bedste rammer for
brugere og beboere inddrager vi
sundhedsvidenskaben i designprocessen, og gennem anvendelse af
begrebet ´helende arkitektur´ sætter vi menneskets behov for nærhed
og hjemlighed i centrum.
Vi gør en dyd ud af, at det skal være
en æstetisk og sanselig oplevelse at
færdes i og omkring de bygninger,
vi designer.

Vores ambition er, at bygningerne
skal være velfungerende med god
og varieret akustik og lys- og indeklima-forhold tilpasset rummenes
funktion.
Rummene skal være arkitektonisk
veldefinerede og detaljerede, så
oplevelsesevne og sanser næres.
Det skal være muligt, at ”mærke”
bygningen og opleve overfladernes
mangfoldighed.
Desuden har vi i designprocessen
fokus på at indtænke den fleksibilitet, der er en nødvendighed for at
udforme et robust byggeri i en tid,
hvor nye behandlingsformer og -tilbud og teknologisk innovation vinder frem inden for området sundhed og omsorg.

/ Låsbyhøj Sundhedscenter, Kolding

/ ”For at skabe de bedste rammer for brugere og
beboere inddrager vi sundhedsvidenskaben i
designprocessen og gennem anvendelse af begrebet ´helende arkitektur´ sætter vi menneskets
behov for nærhed og hjemlighed i centrum.”

Hans-Jørn Borgen Paulsen

/ Sundhedscenter, Kolding

/ erhverv
Den moderne arbejdsplads er
altid i udvikling. Vi søger derfor løbende den nyeste viden
på området som supplement
til tegnestuens i forvejen store
erfaring inden for erhvervs- og
kontorbyggeri.
Vi har altid fokus på at skabe byggerier, hvor funktionalitet og velbefindende går hånd i hånd. Det betyder
blandt andet, at vi arbejder med at
skabe robuste disponeringer med
inspirerende, rumlige og visuelle
sammenhænge.
Vi arbejder ud fra en forståelse af, at
en arbejdsdag består af en række
forskellige aktiviteter. Aktiviteter,
der til tider kræver koncentration
og ro, til andre tider kræver mulighed for samarbejde og kreativ udfoldelse.

/ SE-domicil, Esbjerg

Forskellige måder at arbejde på,
stiller krav til udformningen af det
moderne kontormiljø. Vi designer
derfor fleksible rammer, der kan
rumme denne foranderlighed i løbet af arbejdsdagen, og som samtidigt kan ændres over tid.
Den moderne arbejdsplads er også
et socialt fællesskab, og vi arbejder
derfor med at skabe uformelle mødesteder, der understøtter dette.
Vi har altid fokus på, at de fysiske
rammer også bliver en vigtig del af
virksomhedens visuelle identitet,
selvopfattelse og synlighed. De fysiske rammer skal afspejle virksomhedens værdier.

/ ”Vi har altid fokus på at de fysiske rammer
også bliver en vigtig del af virksomhedens
visuelle identitet, selvopfattelse og synlighed. De fysiske rammer skal afspejle
virksomhedens værdier.”
Niels Haugård

/ Delta 8-domicil, Hinnerup

/ boliger
Vi udformer rum til hjem – og
skaber fysiske rammer, som i
skala, funktion og materialitet er
indbydende og vedkommende.

Opgaverne spænder bredt fra byudviklingsprojekter, helhedsplaner,
ungdoms-, familie-, senior-, til etablering af ”skæve boliger” for socialt
udsatte.

Vi designer bebyggelser, som både
værner om den private sfære og
samtidig skaber rum for fællesskaber og mulighed for at danne nye
relationer.

Vi er optaget af, at vores boligbebyggelser skal give noget tilbage til
de områder, de opføres i.

Fælles for alle vores boligprojekter
er vores fokus på at udføre en vedkommende arkitektur, som opfylder beboernes ønsker og behov, og
som skaber gode og funktionelle
rammer for hjem.
Vi har igennem årene arbejdet med
en lang række nybyggerier samt renoverings- og ombygningsprojekter
for almene boligselskaber og private bygherrer rundt om i landet.

/ Boliger, Hou Havn

Derfor har vi stort fokus på også at
arbejde med uderummenes overgange mellem private og offentlige
rum.
Det gør vi blandt andet ved at udforme aktive kantzoner, således
bygningerne kan medvirke til at
tilføre det offentlige rum værdi og
samtidig styrke beboernes udfoldelsesmuligheder og tilhørsforhold
til stedet.

/ ”Vi ser stor værdi i at anvende kvalitetsmaterialer, som udover at tilføre en
æstetisk værdi til stedet, også sikrer
byggeriet en lang levetid.” Niels Haugård

/ TBT Tower, Odense

/ høj arkitektonisk kvalitet opnås i fællesskab
Vi vægter et fagligt og ambitiøst
tegnestuemiljø højt. Vi skaber værdi
ved at kunne kombinere kreativitet,
evnen til at skabe sammenhænge
og høj faglig specialviden.

”Vi tror på, at de bedste resultater skabes gennem gensidig tillid, samarbejde og fællesskab. Når alle vores kompetencer og potentialer bringes i spil, kan vi mere end
hver for sig.” Søren Madsen

Derfor er plads til faglig udvikling og
uddannelse vigtigt, til gavn for både
den enkelte og for tegnestuen.
Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, derfor værner vi om
tegnestuens sociale fællesskab.
Der skal være højt til loftet, samtidig med at vi altid møder hinanden
i øjenhøjde. Dette skaber grobund
for tillidsfulde relationer, et godt
fællesskab og stor arbejdsglæde.
GPP Arkitekter har til huse i Aarhus
og tæller i dag 50 dedikerede og
kompetente medarbejdere.
Stor tak til bygherrer, samarbejdspartnere og alle på tegnestuen,
samt til alle, der har bidraget til GPP
Arkitekters udvikling siden 2001.
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